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רּוִבי  – פקודי ויקהלת ופרש   שבמקדשם ַהכְּ

ֻרִבים"לעשות  ציוהיתברך ה'  ֻרִבים ָזָהב"על גבי הכפורת שבארון העדות, שנאמר  "כְּ ַנִים כְּ ָעִשיָת שְּ ֵני  וְּ ה ֹאָתם ִמשְּ ָשה ַתֲעשֶׂ ִמקְּ
ת צֹות ַהַכֹפרֶׂ ָשה ָעָשה ֹאָתם , שנאמר "שה את הכרוביםוע את ציווי ה'בצלאל קיים  .(יח)שמות כה,  "קְּ ֻרִבים ָזָהב ִמקְּ ֵני כְּ ַוַיַעש שְּ

ת: צֹות ַהַכֹפרֶׂ ֵני קְּ ָחד ִמָקָצה  ִמשְּ רּוב אֶׂ ה ּוכְּ ָחד ִמָקָצה ִמזֶׂ רּוב אֶׂ ת עָ כְּ ה ִמן ַהַכֹפרֶׂ ֵני ִמזֶׂ ֻרִבים ִמשְּ ת ַהכְּ צֹוָתיו:ָשה אֶׂ יּו  קְּ ַוִיהְּ
ֶרת יֶהם ַעל ַהַכפֹּ פֵׂ ַכנְּ ִכים בְּ ָלה סֹּכְּ ַמעְּ ָנַפִים לְּ י כְּ שֵׂ ֻרִבים פֹּרְּ ֻרִבים ַהכְּ ֵני ַהכְּ ת ָהיּו פְּ ל ַהַכֹפרֶׂ ל ָאִחיו אֶׂ ם ִאיש אֶׂ ֵניהֶׂ  .ט( –)שמות לז, ז  "ּופְּ

רּוִבים" בשם ותהנקרא י דמויות מזהבתש ליצוריתברך  ה' ציוהמדוע  ,יש להבין  ?ארון העדותבעל גבי הכפורת ש "כְּ

רּוִבים"מלאכים הנקראים   פני ה' יתברךל במרומים משמשים "כְּ

דבי אליהו' אליהו רבא )'תנא  שאר מעשה בראשית נבראו לפני אשר פרק ד( 'פרקי דרבי אליעזר') קודשהת חיֹומלאכים בדמות לה' יתברך יש 

ונקראים בשם  מלאכים אלו משמשים את הקב"ה .)'תנא דבי אליהו' אליהו רבא פרק לא, יח( רבבה במספר של שני אלפי פרק א, א(
רּוִבים' אים" את כסא ששנראה כאילו הם "נֹו עד ,שבמרומים סא הכבודליד ארבע רגלי כ בקביעותים נמצאכמה מהם  .'כְּ

אּו " ואמרשהעיד כפי , יחזקאל הנביא ראה את אותם הכרובים .פרק ד( 'דרבי אליעזרפרקי ') הכבוד רּוִביםַוִישְּ ם ַוֵירֹוּמּו  ַהכְּ ֵפיהֶׂ ת ַכנְּ אֶׂ
בֹוד ֱאֹלֵהי ִישְּ  מֹוִני ּוכְּ ַתח ַשַער ֵבית ה' ַהַקדְּ ֻעָּמָתם ַוַיֲעֹמד פֶׂ ָהאֹוַפִנים לְּ ֵצאָתם וְּ ֵעיַני בְּ ץ לְּ ָלה:ָרֵא ִמן ָהָארֶׂ ָמעְּ ם ִמלְּ  ִהיא ַהַחָיה ל ֲעֵליהֶׂ

ָבר  ַהר כְּ ָרֵאל ִבנְּ ר ָרִאיִתי ַתַחת ֱאֹלֵהי ִישְּ רּוִבים ֵהָּמהָוֵאַדע ֲאשֶׂ  .כ( –)יחזקאל י, יט " ִכי כְּ

ֻרִביםשני 'הניח הקב"ה כאשר גורש אדם הראשון מגן עדן לאחר שחטא,  להאר"י ז"ל ספר זכריה  'ספר הליקוטים') העשויים מזהב 'כְּ

ישמרו על שמנת  על ,פרק ד( 'פרקי דרבי אליעזרעפ"י ')מלאכים הנקראים בשם זה האותם מ כלומר, ('וגם בזה תבין ענין המנורה'סימן ד' ד"ה 
ַהֶפֶכת"את  םשהוא  כןו .שערי גן עדן בראשית דף כד ע"ב ד"ה )'זוהר חדש' פרשת  לשמור על הדרך והפתח פתח גן עדןב "ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִמתְּ

ץ ַהַחִייםל"להגיע בני האדם לא יוכלו שכדי  ,רבי בא בשם( ת שנאמר "כפי , "עֵׂ ן אֶׂ ַגן ֵעדֶׂ ם לְּ דֶׂ ֵכן ִמקֶׂ ת ָהָאָדם ַוַישְּ ש אֶׂ ָגרֶׂ ֻרִביםַויְּ  ַהכְּ
ֵאת  תוְּ כֶׂ ַהפֶׂ ב ַהִּמתְּ רֶׂ ְך ֵעץ ַהַחִיים ַלַהט ַהחֶׂ רֶׂ ת דֶׂ ֹמר אֶׂ ה רבינו לזכות להיכנס לארץ מש והתחנן התפלל כך על. )בראשית ג, כד( "ִלשְּ

 'עץ החיים'ללפתוח את הדרך כך ו ,להסיר את להב החרב המסתובבתו לשערי גן עדן היתה להגיע כי כוונתו ישראל,
 .(חלק ב פרק טז ד"ה איתהרמ"ע מפאנו הל' )'מאמר חיקור דין אליו להגיע עם ישראליוכלו ש

על זוהר פרשת ויחי דף רמ"ג ע"ב  'כתם פז'וראה  .שהם מלאכי חבלה כב ' בראשית ג פסוקרבינו בחיי', כד רש"י בראשית ג פסוקראה )שהונחו בשערי גן עדן כרובים ה

)'מעבר יבק' שפתי רננות תחילת פרק לג ד"ה מצאתי כתוב  'ניםחיצֹו'שי הגן לבין קדֹו מחיצה מבדלת יצרו (מלאכי השרת שלדעתו הם' והכוונה בזה כי'ד"ה 

 פנימה רואים נשמה שאינה ראויה להיכנס אותם הכרובים וכאשר. (בראשית ג, כב 'רבינו בחיי') לבני האדם 'עץ החיים'בין ו בספרים(
'זוהר , )'זוהר חדש' פרשת בראשית דף כד ע"ב ד"ה שאז נגזר עונשהאז את ב או לקבל היכולה להישרף באותו הלהיא ו ,הם דוחים אותה לחוץ

)'מעבר יבק' שפתי רננות  חבלה המובילים אותה לגהינוםולהימסר בידי מלאכי  (כז ע"א ד"ה 'הפתח השני בשערי גן עדן' מדרש הנעלם חדש' פרשת נח דף

נמצא אשר מלאכים האת  הם מכים ,של הכרובים בידיהם 'להט החרב' שניתנהוכן על ידי  .תחילת פרק לג ד"ה מצאתי כתוב בספרים(
ואין אחד  ,כל מלאך יש לו מקום משלו כי .פרשת בראשית ד"ה וישכן מקדם לגן עדן( לבעל הרוקח 'ר' אלעזר מגרמייזאפירושי ') בהם שמץ של פגם

 כרוביםהמאותם  'ששים מכות של אש' מקבל הרי הוא ,ואם הוא נכנס נס ברשות חברו או במשלחת של חברו.כרשאי להי
 .דיני הנפש ד"ה הנשמה( 'פירושי ר' אלעזר מגרמייזא')

 גן עדן בשערי ש כנגד הכרּובים הםמקדש היו בבית ש הכרּובים

ֻרִביםשני "דמות  על ארון העדות לעשותהצטוה משה רבינו  ָעִשיָת שנאמר " ,מזהב "כְּ ֻרִבים ָזָהבוְּ ַנִים כְּ ה ֹאָתם  שְּ ָשה ַתֲעשֶׂ ִמקְּ
ת צֹות ַהַכֹפרֶׂ ֵני קְּ )'זוהר חדש'  'עץ החיים'שהונחו בפתח גן עדן על מנת לשמור על  שני הכרוביםכנגד  היו הםו )שמות כה, יח(" ִמשְּ

והכרובים היו  ,ה כדוגמת גן עדןתהיבמקדש לפי שהכניסה לפני ולפנים , פרשת נח דף כח ע"ב ד"ה 'ולאחר כן ראו שלא שלח' מדרש הנעלם(
וכשם  .בראשית דף כד ע"ב ד"ה רבי בא בשם()'זוהר חדש' פרשת  , כמו ששומרים הכרובים בשערי גן עדןבמקדשעומדים ושומרים 
)'זוהר חדש' פרשת נח דף כז ע"א ד"ה 'הפתח  נשמותהיו עושים צירוף לנשמות, כך גם הכרובים למטה עושים צירוף לשהכרובים למעלה 

באימה יראה ורתת וזיע  ביום הכיפורים, לקודש הקודשיםעם נשמתו  הכהן הגדול היה נכנסלכן  .השני בשערי גן עדן' מדרש הנעלם(
 .)'זוהר חדש' פרשת בראשית דף כד ע"ב ד"ה רבי בא בשם(ת וטהרה ונקיּו

מבין שני להב  תה יוצאתהי אזואם לא זכה  .בשלום קודש הקודשים לא פנימההיה נכנס הוא  הכהן הגדול אזאם זכה 
, פרשת נח דף כז ע"א ד"ה 'הפתח השני בשערי גן עדן' מדרש הנעלם )'זוהר חדש' וממיתה אותומבפנים אשר היתה פוגעת בו ושורפת אותו בים הכרו

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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להב מבין שני  אהרן הכהן, שיצאה ו שלבנישני ין עם נדב ואביהו יוזה היה הענ .('זוהר חדש' פרשת בראשית דף כד ע"ב ד"ה זכה הכהן
)'זוהר  ד הכרובים שבגן עדןח מה שהיו הכרובים במקדש מכוונים כנגווהיה זה מכ. ושרפה את שניהםבמקדש שהכרובים 

וגם לא הקב"ה לאדם הראשון,  התגלה על ידיובים לא ד הכרסוד יסֹו חדש' פרשת נח דף כח ע"ב ד"ה 'ולאחר כן ראו שלא שלח' מדרש הנעלם(
)להרחבה  ("ה ספרד ענף כרובים 'מדרש תלפיות', אופן צג 'אופנים רנב - מגלה עמוקות') אלא רק למשה רבינו –יעקב ויצחק  לאבות הקדושים אברהם

 .('מעשה נדב ואביהוא' –נדב ואביהוא ראה מאמרינו לפרשת אחרי מות שני הצדיקים בענין מותם של 

 שבמקדש היו רומזים ונראים כמו המלאכים במרומים הכרּובים

 את מסרי הנבואה להעבירשליחיו של ה' יתברך הם ובעולם,  של מלאכים עם ישראל יאמינו כי יש מציאותש רצההקב"ה 
 'רבינו בחיי')בקודש הקודשים שהם מורים על קיומם של המלאכים  ה לשים 'כרובים'לכן ציו .שמות כה, יח( 'רבינו בחיי') לעם ישראל

 .(פרק כה ד"ה והכרובים שעל הכפורתחלק א'  תורת העולה' לר' משה איסרליש זצ"לראה ' .פרשת נשא ד"ה כל הבא לצבוא לר' יהונתן אייבשיץ שמות כה, יח, 'תפארת יהונתן'
 – שבארץ כרוביםהכדמות  נראיםהיו הם , חוזיםלולנביאים נראים במראה הנבואה המלאכים  כאשר היו ומטעם זה

מלאכים העליונים ההם תבנית לאותם במקדש שלפי שהכרובים התחתונים , כה, כ(שמות  'ספורנו') כלומר פני אדם עם כנפים
ֻרִבים''המכונים  ָעִריםכמראה היה  ה הכרובים שבארץמראהיות שו '.'כְּ  רבינו בחיי כה, יח ד"ה והנה הכרובים שראהכב,  –רמב"ן שמות כה, כא ) נְּ

ֻרִבים'הוא  שמםגם  לכן (וד"ה ומפני שהכרובים כרובים  ה, 'זוהר חדש' פרשת תרומה דף נג ע"ב ד"ע"ב דף הסוכה גמ' ) נער'כ'שתרגומו  רבייא'כ'לשון מ 'כְּ

 .(. ראה משנה תמיד א, אזוהר פרשת ויחי דף רכח ע"ב ד"ה ות"ח קב"העל  לר' שמעון לביא 'כתם פז', רביין

ֻרִבים'שחיֹות הקודש הנקראים  וכשם כך  עשויים מהרקיע עצמו, 'כְּ
 בחיי' רבינו') הכפורת עצמהזהב היו עשויים מ שלמטההכרובים גם 

ים כנפים הכרובים בשמים פורששכשם ו .כה, יח ד"ה וזה סדר(שמות 
וכפי ים כנפים למעלה, פורשהיו הכרובים בארץ , כך גם למעלה

ָקל " עליו השלום שאמר דוד המלך ֻזָקק ַבִּמשְּ ת ָזָהב מְּ ֹטרֶׂ ַבח ַהקְּ ִמזְּ ּולְּ
ָכָבה  רְּ ִנית ַהּמֶׂ ַתבְּ ִשיםּולְּ ֹפרְּ ֻרִבים ָזָהב לְּ ִרית ה' ַהכְּ ִכים ַעל ֲארֹון בְּ ֹסכְּ " וְּ

שהשכינה וכשם  .(דברי הימים א' כח, יח'מצודת דוד' )ראה  )דברי הימים א' כח, יח(
מנצנצת על היתה  גם היא למעלה ניכרת מבין הכרובים, כך

אחד עשר ד"ה והחיה  )'מערכת אלוקות' שער בארץש הכפורת מבין שני הכרובים

 .(היא הלהט

תוך ארון העדות בשהיו על גבי  שני הכרוביםמראה היה וכעין זה 
 :בית המקדשקודש הקודשים ב

 

 מקדש בית הבים בבאמצעות הכרּו הגיע לנביאים קול הנבואה

 .פרשת במדבר ד"ה ועוד יש( 'נועם אלימלך') לישראל על ידי מלאכים חותונשל 'הכבודכסא 'למתחת  באותלישראל  שנעשותכל הטובות 
חלק א' פרק כה להרמ"א )'תורת העולה' צאים למעלה מרקיע הנקרא 'ערבות' הנממהמלאכים  ותוכן הנבואות היוצאות לנביאים, מגיע

הכרובים ו .(דע כי הב"ה נתן באדםד"ה  בטור בסוף  אדף ח ע")'ספר המפואר' לר' שלמה מולכו הי"ד מלאך ה גבריאלבאמצעות  ד"ה והכרובים שעל הכפורת(
שמות )'רבינו בחיי' נבואה האת  , וכןהשפעאת ים כנפים למעלה לקבל , היו פורשלמלאכים אשר רמזושבמשכן ובבית המקדש 

      .כה, י ד"ה וכבר ידעת(שמות 'רבינו בחיי' ) נביאיםל הלאה הלהעבירו (והכרובים שעל הכפורתפרק כה ד"ה חלק א' 'תורת העולה' להרמ"א , כה, י ד"ה וכבר ידעת
ואז  שני הכרובים בארץ בין אל מה' יתברך היה יוצא 'הדיבור'ש לפי ,בלי אמצעיהנבואה מגיעה  תההי משה רבינו אל רק

, 'ספר המפואר' לר' שלמה מולכו הי"ד דף ח ע"ב טור העולה' חלק א' להרמ"א פרק כה ד"ה והכרובים שעל הכפורת'תורת , כה, י ד"ה וכבר ידעתשמות )'רבינו בחיי'  ישירות אליו

 .'שליחויות המלאכים'( –)להרחבה על השליחויות שעושה ה' באמצעות המלאכים ראה מאמרינו לפרשת בלק  ב ד"ה דע כי קודם שחטא(

השנאמר על משה רבינו "מה וזה  ל פֶׂ ה אֶׂ ֹ  פֶׂ ל ה וְּ אֶׂ ר בֹו ּוַמרְּ ֻמַנת ה' ַיִביטֲאַדבֶׂ ִחיֹדת ּותְּ היה משה רבינו לפי ש )במדבר יב, ח(" א בְּ
)'ילקוט  ן של אשכמין סילֹו )'רבי אלעזר מגרמייזא' הלכות הדיבור ד"ה וכשיוציא הדבור( יורד היה לקֹוה כאשר שומע הכל ישירות מפי הגבורה,

מדבר עם משה רון למטה, והיה אל בין הכרובים שעל הא למעלה 'כסא הכבוד'ל שמבין הכרובים  שמעוני' פרשת נשא רמז תשיט(
שומעת את הקול חוץ ממשה רבינו שהיה שום בריה בעולם  תהולא הי .(הלכות הדיבור ד"ה וכשיוציא הדבור 'אלעזר מגרמייזא רבי') רבינו
תחילת פרשת וילך ד"ה אבל יהושע לא  לר' יצחק דמן עכו 'מאירת עיניים'א,  רש"י ויקרא א,) מועד נכנס לאוהל היה כאשר ,ישירות לאזניו הקול מגיע

הקול אז ו מחוץ לאוהל.משה רבינו יוצא כוח הקול כך שיבין אותו משה רבינו, היה את להתיש  לפעמים וכשהיה צריך. היה(
רבי אלעזר ') משה רבינו שומע אותואז היה רק ו – מזבח העולהגבי על  וממנומזבח הקטורת גבי על  היה יוצא מבין הכרובים

הנבואה דרך שני הכרובים ראה 'ילקוט שמעוני' נביאים כתובים רמז שעה ד"ה ויאמר אלי,  העברת)לגבי  .הלכות הנבואה ד"ה הנביא היה ליבו שמח( בחלק 'הרוקח' מחבר' מגרמייזא

 .('פרקי דרבי אליעזר' פרק שלשים ואחד ד"ה ר' יהודה אומר
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 קודש הקודשיםתוך נס בבבים גדולים שעמדו שני כרּועוד שלמה המלך עשה 

 על ארון הברית,היו כרובים שנוספו לוהם  ,בזהבוציפה אותם  גדולים מעצי שמן 'כרובים'שני בימיו שלמה המלך יצר 
ָדִשים " שנאמר ש ַהקֳּ ֵבית ֹקדֶׂ ַנִיםַוַיַעש בְּ רּוִבים שְּ ַצפּו ֹאָתם ָזָהבַמֲעֵשה ַצֲעֻצִעים  כְּ העמיד אותם על הוא אז ו .י( )מלכים ב' ג," ַויְּ
, תה על פי הנבואה ורוח הקודשיה ת הכרובים הנוספיםֲעִשיַ . שבמקדש קודש הקודשיםמקום בתוך  (רש"י מלכים א' ח, ו)הארץ 

ָתב "מה על כל תבנית המקדש וכליו שלבנו כפי שאמר דוד המלך כאשר ציוה את  ִכילַהֹכל ִבכְּ ֲאכֹות  ִמַיד ה' ָעַלי ִהשְּ ֹכל ַמלְּ
ִנית  .ד(אות )מלכים א' כח, יט( )'חומת אנ"ך' להחיד"א פרשת תרומה " ַהַתבְּ

היה של שלמה המלך  גוף הכרובים  גבי הכפורת.ת הכרובים שעל כנפיים כדוגמהיו  במקדש שהעמיד שלמה המלך כרוביםל
הרי שתי שביחד עם גופם,  להכיל את כנפי הכרובים ם מקוםשנס, לפי שלא היה בדרך  'קודש הקודשים'בתוך  עומד

 בבא בתרא דף צטעפ"י )עשרים אמה רק היה  'קודש הקודשים'גודלו של בית וכל  ,עשרים אמהבמידה של יחדיו  היוהכנפיים 

ה גמורה, רק יהיו ו את כנפיהם פרישעל הנס, ועשה את הכרובים באופן שלא יפרש בתחילה לא סמךשלמה המלך לכן  .ע"א(
ראו את הנס שבו גוף  ,הכניסם פנימהכבר כאשר  אך .קודש הקודשיםתוך ל יכנסוהם וכך  – זקופים קצתפי הכרובים נכ

ה את כנפיהם פרישו פרש שנכנסוהכרובים ואז  .ו את ידיהם לגמריר שהכרובים יפרשאפשוש הכרובים לא תופס מקום
נס, שהרי הם היו  מעשה פרישתםב היהו כז ד"ה ויתן את הכרובים()'כלי יקר' מלכים א', ו,  גמורה עד שנגעו כנף אל כנף מהקיר אל הקיר

 .()עפ"י 'כתם פז' זוהר פרשת ויחי דף רכח ע"ב ד"ה וכדי לבאר הסוד ולא דבר חי מעצי שמן דבר דֹומם העשוי

ִניִמיולכן כאשר הכניס שלמה המלך את הכרובים נאמר " תֹוְך ַהַבִית ַהפְּ רּוִבים בְּ ת ַהכְּ ֻרִבים ַוִיֵתן אֶׂ ֵפי ַהכְּ ת ַכנְּ שּו אֶׂ רְּ ַוִתַגע  ַוִיפְּ
ֹעת ָכנָ  ל תֹוְך ַהַבִית ֹנגְּ ם אֶׂ ֵפיהֶׂ ַכנְּ רּוב ַהֵשִני ֹנַגַעת ַבִקיר ַהֵשִני וְּ ַנף ַהכְּ ָחד ַבִקיר ּוכְּ ַנף ָהאֶׂ ל ָכָנףכְּ נאמר  בתחילהש ,)מלכים א' ו, כז(" ף אֶׂ

תֹוְך" רּוִבים בְּ ת ַהכְּ ִניִמי ַוִיֵתן אֶׂ פנימה ורק אחר כך כאשר הכניסם , שנתן את הכרובים כפופים מעטכלומר  – "ַהַבִית ַהפְּ
ֻרִבים" התקיים י ַהכְּ פֵׂ שּו ֶאת ַכנְּ רְּ הכרובים על ידי  נעשתהם ית הכנפיפרישכאשר  ,(ד"ה ויתן את הכרובים מלכים א', ו, כז 'כלי יקר') "ַוִיפְּ

 אחר כך היה עוד נס שהכרובים הורידו את כנפיהם וסוככו על ארון הברית .מלכים א' ו, כז( מווילנא ר' אליהו גאוןהל 'אדרת אליהו') עצמם
קֹום ָהָארֹון שנאמר " ,'ֻסָכהכמעין 'ועשו  שהוכנס פנימה ל מְּ ָנַפִים אֶׂ ִשים כְּ רּוִבים ֹפרְּ ַעל ַבָדיו  ַוָיֹסכּוִכי ַהכְּ ֻרִבים ַעל ָהָארֹון וְּ ַהכְּ

ָלהִמלְּ   .מלכים א' ח, ז(מלבי"ם ) )מלכים א' ח, ז(" ָמעְּ

 התפילות של ישראל בזמני ארוןמעל הש ביםעל כנפי הכרּו שרתההשכינה 

ו את כנפיהם ות, ובדרך נס הם פרשהיו כנפיהם פרושלא למשכן  שעל ארון העדות כאשר הכניס משה רבינו את הכרובים
 והאות והנס .)'ניצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת אחרי מות דף נט ע"א בשם הרמ"ז(מטו אותם כפי שהיו בתחילת עשייתם יושוב חזרו וק

)'זוהר חדש' פרשת  עומדים בדרך נסכרובים הרוחניים של מעלה שגם הם הם היו כנגד הש שעשו בתנועת כנפיהם, היה משום

 בין עם ישראלהרוחני שאת גופם בהתאם לקשר  היו מזיזים שעל ארון העדות הכרובים .("ה כגוונא דכרוביםע"ב ד תרומה דף נג
ד"ה בכל זימנא ד"ה ועל דא  ע"ב דף נגתרומה  'זוהר חדש'י עפ") . שאם היו ישראל צדיקים וזכאים, היו הכרובים מדבקים פנים אל פניםקב"הל

חוטאים, היו הכרובים מחזירים חלילה ואם היו ישראל  .ע"ב( )יומא דף נדעד שהיו נראים מחובקים ממש זה עם זה  (כרובים
 .(ד"ה בכל זימנא ד"ה ועל דא כרובים ע"ב תרומה נג 'זוהר חדש') פניהם זה מזה

לפי  בין בדי ארון הברית אצל הכרובים,דווקא ם את הקטורת בתוך קודש הקודשים היה שהכיפורים לכן הכהן הגדול ביום 
בין  לייחד ולחבר קשרל ,הקטורת למשוך שפע אלוקיאז יכלה ו, איש אל אחיו היה הכרוביםפניהם של שבאותה השעה 

 היו הכרובים מחובקים זה עם זהש ,הרגלים בשלושת וכן היה, מצוה מא( מצוות עשה)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי  עליון ותחתון
. והיו אז מגלגלים את הפרוכת של השער שבין 'הקודש' ל'קודש הקודשים' מחמת קרבת ה' הגדולה לישראל באותה העת

ִחַבת זכר ונקבהראשון, ומראים לישראל את הכרובים ואומרים להם "המקדש השהיה בבית  ֶכם לפני המקום כְּ " ראו ִחַבתְּ
 .נד ע"א( דף יומאגמ' )

)'זוהר חדש'  ים אותם למעלה ומכסים את הכפורתשופור ,היו מרימים את כנפיהם בכל יום ויוםשעל גבי הכפורת הכרובים 

שלש פעמים  ,בדרך נס זוהר פרשת ויחי דף רכח ע"ב ממהרח"ו(על )'אור החמה' מתוך חכמה ודעת ועשו זאת  ."ה כגוונא דכרובים(פרשת תרומה דף נג ע"ב ד
 –בזמן שלושת התפילות של ישראל  (ד"ה ותאנא האי דכתיב מות דף נט ע"א זוהר פרשת אחריד"ה פתח ואמר כי הכרובים,  זוהר פרשת ויחי דף רכח ע"ב) ביום

ֻרִבים "וזהו מה שנאמר  .('כתם פז' זוהר פרשת ויחי דף רכח ע"ב ד"ה 'וכדי לבאר הסוד'עפ"י ) שחרית מנחה וערבית ָהיּו ַהכְּ ָנַפִיםוְּ ֵשי כְּ ָלה  ֹפרְּ ַמעְּ לְּ
ת ם ַעל ַהַכֹפרֶׂ ֵפיהֶׂ ַכנְּ ִכים בְּ , פרושות כנפים עם מתחילה כי הם כבר עשויים וכנפים' שמשמע פורשיםלא נאמר ' ,)שמות כה, כ( "ֹסכְּ

ָנַפִים"אלא נאמר  י כְּ שֵׂ זוהר על 'אור החמה' )נפיהם פרשו מחדש את כהם בכל יום ש לפי, כך הם תמיד עושיםשכוונתו כי  –" פֹּרְּ

 .פרשת ויחי דף רכח ע"ב ממהרח"ו(

באותה השעה שהיתה ד"ה ותאנא האי דכתיב(  )זוהר פרשת אחרי מות דף נט ע"א פעמים ביום שלש על הכרוביםהיתה מתגלית קדושת ה' 
, מכסים ומחפים את הכפורתהיו  הכרוביםואז  ,(מהרמ"ק 'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף נט ע"א ד"ה 'ותאנא וירד') מתגלה גם על ישראל

ֻרִבים שנאמר " כפי ָהיּו ַהכְּ ָלה וְּ ַמעְּ ָנַפִים לְּ י כְּ שֵׂ יֶהם ַעל ַהַכפֶֹּרתפֹּרְּ פֵׂ ַכנְּ ִכים בְּ כמו כסא אז וכנפיהם נעשו  )שמות כה, כ( "סֹּכְּ
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את  ומצמצמת מהרמ"ק(  ותאנא תלת זמני )'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף נט ע"א ד"ה 'ותאנא וירד' וד"ה ורה עליהם בענןלשכינה שהיתה ׁש
ב שנאמר " 'דעת חכמה' לרב פוחוביצר שער הידיעות פרק עשירי ד"ה ומ"ש שנשמות ישראל() על כנפי הכרובים ,עצמה בין בדי הארון רּוִבייֹּׁשֵׂ ם ַהכְּ

זוהר עפ"י ) מקמטים ושומטים את כנפיהןשבים ו הכרובים סילוקה היואחר ו ,)'ארץ החיים' על התהלים מזמור פ, ב( )תהלים פ, ב( "הֹוִפיָעה

ל הוזהר אהרן הכהן " ,ומחמת גילוי השכינה בתוך הענן על הכפורת .ד"ה ותאנא האי דכתיב( פרשת אחרי מות דף נט ע"א ָכל ֵעת אֶׂ ַאל ָיבֹא בְּ וְּ
לֹא ָימּות  ר ַעל ָהָאֹרן וְּ ת ֲאשֶׂ ֵני ַהַכֹפרֶׂ ל פְּ ת אֶׂ ש ִמֵבית ַלָפֹרכֶׂ תַהֹקדֶׂ ה ַעל ַהַכֹפרֶׂ ָעָנן ֵאָראֶׂ  .)ויקרא טז, ב( )רש"י ויקרא טז, ב(" ִכי בֶׂ

 בכל חלקי המקדשלא היה  – העשויים מזהב הכרובים שהיה עםכמו  ת ותנועהחיּועם ' זהב'חתיכת  שבו תהיהנס כזה 
ר' אברהם ל )'ארץ החיים' שכינתו בין שני הכרוביםה' יתברך את ם שצמצ ובמה .פרשת תרומה ד"ה והיו הכרובים( לר' שלמה מראדמסק )'תפארת שלמה'

בתן של יהראה הקב"ה את ח ד"ה והיו הכרובים()'תפארת שלמה' פרשת תרומה  כרובים העשויים מזהבונתן חיּות ל על התהלים מזמור פ, ב( חיים כהן
 , ושהואבינו לבינםהתעוררות האהבה את ו ('תפארת שלמה' פרשת תרומה ד"ה והיו הכרובים, )'ארץ החיים' על התהלים מזמור פ, ב ישראל בעיניו

 .)'תפארת שלמה' פרשת תרומה ד"ה והיו הכרובים( של ישראל מתאווה לתפילתם

 היו משוררים הם  על הארוןמשהכרובים  כששרתה השכינה על

 ,נוצר מהעפרש הראשון כמו אדםהיה . וזה ורה שםשהיתה ׁש 'הרוח העליונה'מחמת באות ונס  היו מתקיימיםהכרובים 
ן, שהיה ת וקיום. וכן היה עם המטה של אהרבו ממשּוהיתה ה תוכששר ה עליו רוח מלמעלה לא היה בו ממש,עד שלא שרתו

פרשת תרומה דף נג ע"ב ד"ה בכל אתר וד"ה  'זוהר חדש') התקיים ונעשה לבריה ממש הואוכיון שה' שלח בו רוח חיים, ת כלל, עץ בלי ממשּו

ר ִצָּוה ה' , שנאמר "נחשל 'יבשעץ 'מ ונהפך ואי תימא( ֹעה ַוַיַעשּו ֵכן ַכֲאשֶׂ ל ַפרְּ ַאֲהֹרן אֶׂ ה וְּ ת ַוָיבֹא ֹמשֶׂ ֵלְך ַאֲהֹרן אֶׂ ֵני  ַמֵטהּוַוַישְּ ִלפְּ
ֵני ֲעָבָדיו  ִלפְּ ֹעה וְּ ִהי לְּ ַפרְּ ִהי לְּ , "(י, ז)שמות " ַתִניןַויְּ וכל שכן שכך היה עם הכרובים . )לפי רש"י שמות י, ז(לנחש המטה שהפך  – "ַתִניןַויְּ

  .פרשת תרומה דף נג ע"ב ד"ה בכל אתר וד"ה ואי תימא( 'זוהר חדש') שה של מעלהשהם קדושים כמו הקדּו

היו כאשר ש .ענן עם השכינה על הכפורתהבשעה שהיה יורד  אומרים שירהוכנפיהן בהיו מקישים  במקדש הכרובים
ֹאד נֹוָרא הּוא ַעל ָכל ֱאֹלִהים"רים את כנפיהם היו ש מרימים ֻהָלל מְּ את  היו מורידיםוכאשר  .)תהלים צו, ד(" ִכי ָגדֹול ה' ּומְּ

דף )זוהר פרשת אחרי מות  )תהלים צו, ה( "ָכל ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים וה' ָשַמִים ָעָשה ִכישרים " היוהם את הכפורת,  רק כסיםומ םכנפיה

ל ומקום כמו שאר אין לה גבּו ,עליהם מתגלהוכוונתם בזה לומר שאף שהשכינה  .ד"ה ותאנא ד"ה אמר רבי אבא וד"ה ומה שירתא( ע"א נט
י ָהַעִמים" 'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף ) לא יכילוהו השמים ושמי השמיםוגם " ָׁשַמִים ָעָשה" ה' שהריחס וחלילה,  "ֱאֹלהֵׂ

ֱאמּוָנתֹו" אמרו הכרוביםוכן  .מהרמ"ק( נט ע"א ד"ה ותאנא וירד ַעִּמים בֶׂ ק וְּ דֶׂ צֶׂ ֹפט ֵתֵבל בְּ ץ ִישְּ ֹפט ָהָארֶׂ ֵני ה' ִכי ָבא ִכי ָבא ִלשְּ )תהלים צו,  "ִלפְּ

י ה'מ"שהם רועשים  וכוונתם ,ד"ה ותאנא ד"ה אמר רבי אבא וד"ה ומה שירתא( ע"א נטדף )זוהר פרשת אחרי מות  יג( נֵׂ ר מתגלה שאושכינתו  " ִלפְּ
 . מהרמ"ק( 'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף נט ע"א ד"ה ותאנא וירד) במקדש

ד"ה ותאנא ד"ה אמר רבי  ע"א נטדף זוהר פרשת אחרי מות )שהשכינה נגלית בתוך המקדש  ידעו של הכרובים, את שירתם שומעיםכשהיו ו

היה שומע את קולם של הוא נכנס לשים את הקטורת בקודש הקודשים,  הגדול כאשר הכהןגם כך היה  .אבא וד"ה ומה שירתא(
ת " אמרו הנביא יחזקאל ששמעכפי ו ,מזמרים ומשבחיםה הכרובים ַמע אֶׂ שְּ םָואֶׂ ֵפיהֶׂ קֹול ַשַדי  קֹול ַכנְּ קֹול ַמִים ַרִבים כְּ כְּ

ן ֵפיהֶׂ יָנה ַכנְּ ַרפֶׂ ָדם תְּ ָעמְּ ה בְּ קֹול ַמֲחנֶׂ ָתם קֹול ֲהֻמָלה כְּ כְּ לֶׂ  זוהר פרשת אמור דף קב ע"אי עפ"ד"ה וקלהון,  )זוהר פרשת אחרי מות דף נט ע"א )יחזקאל א, כד(" בְּ

)'מקדש מלך'  רה השכינהֹום ׁשושׁש ד"ה אמר רבי( ע"א דף קבאמור פרשת זוהר ) בשמחה נמצאיםיודע שהכל  הכהן גדול היהאז , ו("ה אמר רביד

זוהר ) היה מתברך כל העולםו ,ם את הקטורת במקומה והיה מכוון כוונות שנצרךהוא היה שו .על זוהר פרשת אחרי מות דף נט סוף ע"א(

  .(ד"ה וקלהון ע"א דף נטאחרי מות פרשת 

ואז היה נשמע קול ניגון מכנפיהם ים אותם, מקישים בכנפיהם למעלה ופורש במקדש לילה היו הכרוביםכל בתחילת גם 
ת ה' "מזמור הוא ו כּו אֶׂ ֵדי ִשיר ַהַּמֲעלֹות ִהֵנה ָברְּ אּו "מזמור וכן . )תהלים קלד, א( "ה'ָכל ַעבְּ ששְּ ם ֹקדֶׂ ֵדכֶׂ ואז  .(תהלים קלד, ב) "יְּ

וכן  .כבוד הקב"ה מלמטה למעלה וכך היה עולהשאומרים שירה בראשית הלילה היו מתחילים לנגן,  העליונים המלאכים
 ִשיר ַהַּמֲעלֹות" מזמור והיה נשמע קול נגינתם שהוא מקישים בכנפיהם במקדשבמשמרה שניה של הלילה, היו הכרובים 

ַהר ִציֹון ִחים בה' כְּ וכן במשמרה  .היו מתחילים לנגן של הלילה עומדים במשמרה שניהואז המלאכים ש. )תהלים קכה, א( "ַהֹבטְּ
לּוָיּה " בשירתם את מזמורשלישית של הלילה היו הכרובים מקישים בכנפיהם ואומרים  ֵדי ַהלְּ לּו ַעבְּ ת ֵשם ה': ַהלְּ לּו אֶׂ ה' ַהלְּ

ֹבָרְך ֵמַעָתה וְּ  ִהי ֵשם ה' מְּ את אומרים היו  של הלילה במשמרה שלישיתואז המלאכים שעומדים  (ב - )תהלים קיג, א" ַעד עֹוָלםיְּ
יָך" .'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק שני סימן קיד(, ע"ב ד"ה ותא חזי –)זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א  שירתם ָנשּוָבה  ֲהִשיֵבנּו ה' ֵאלֶׂ םוְּ דֶׂ קֶׂ )איכה  "ַחֵדש ָיֵמינּו כְּ

 אמן. ,ה, כא(
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